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Puheenjohtajan palsta (Ilpo Vellonen)
Hyvä tiemaslainen ! Kädessäsi on pitkästä aikaa
paperinen kylämme julkaisu, jollainen on tarkoitus
julkaista kerran vuodessa.
Tämä löytyy myös sähköisenä kotisivuiltamme
www.tiemasverkko.fi .
Kylämme aktiviteetit ja
projektit ovat hyvässä mallissa: elokuva valmistui ja
se ensiesitetään LipposMarkkinoilla elokuussa,
tenniskenttämme on valmis

pelattavaksi, rahankeruuaktiviteetti romunkeräys lähti
hyvin käyntiin ja se jatkuu
3.7. saakka, Monitoimitalon jätekatoksen rakentaminen alkanee tänä kesänä,
laavumme saa uutta käyttöä jne. Kiitos kaikille em.
talkoisiin osallistuneille.
Kiitos myös tukijoillemme.
Hyvät ystävät, tämä on
hyvä kylä – kenties ensi
vuonna Vuoden kylä?
Tarvitsemme kuitenkin

lisää käsiä ja ajatuksia toimintamme kehittämiseen.
Mökkiläiset ja pysyvät
asukkaat, tulkaa mukaan
kylän toimintaan. Toimia
voi myös talvella. Kotisivuiltamme löydätte
ajankohtaisia asioita sekä
kokousajankohdat.
Tervetuloa kesäjuhlillemme, 30. kerran – ne ovat
teidän juhlanne.

Tiemasin 30. kesäjuhla 9.7.2011 (Pirjo Vainionpää)

”...juontajan ja haastateltavan polvet
notkahtivat iskun
voimasta…”
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Kukapa olisi aikoinaan
arvannut, että opettaja Aarni Sutisen v. 1980 perustaman Tiemassaaren sekakuoron toiminta pani alulle
sellaisen kesätapahtumien
sarjan, että sen tuloksena
vietämme nyt 30. peräkkäistä kesäjuhlaa Tuottajamajalla heinäkuun 9. päivänä. Kuoron esiintymistä
ja muutakin ohjelmaa seuraamaan sekä maukasta
rantakalaa maistamaan
saapui pari sataa vierasta,
kyläläisiä ja kesäasukkaita,
Heinimön mökille Huuhtlahteen 4.7.1982. Ja tästä
se alkoi!
Kesäjuhlien järjestämistä
jatkettiin seuraavina vuosina vasta perustetun kylätoimikunnan, maa- ja kotitalousnaisten, maamiesseuran ja kyläkuoron yhteistyöllä ja talkoohengessä.
Ohjelma pyrittiin järjestämään kyläläisten ja kesäasukkaiden voimin ja se
sisälsi aina kuoron esityksiä niin kauan kuin kuoro
oli toiminnassa, sekä lisäksi musiikkia, laulua, puheenvuoroja, tervehdyksiä,

näytelmiä, sketsejä, taikatemppuja, erilaisia kilpailuja ja arpajaiset, joihin palkinnot on saatu lahjoituksina. Esiintyjiksi onnistuttiin saamaan oman kylän
lahjakkaiden nuorten lisäksi lähiseuduilta taitavia ja
osaavia ihmisiä, kesäasukkaista mm. oopperalaulajia
ja ammattitaitoisen juontajan. Käväisipä itse Rantasalmen sulttaani, rinssieversti Pekka Lipponen
seurueineen juhlissamme
eräänä kesänä. Usein on
kuultu myös kunnan, seurakunnan ja kesäasukkaan
puheenvuoro ja silloin tällöin nähty työnäytöksiä
mm. tervan poltto, villan
karstaaminen ja kehrääminen, pellavan loukutus ja
katiskan valmistus sekä
Markun grillikoulu. Kesästä 1987 lähtien on melkein
joka vuosi esitelty vuoden
tiemaslainen, joka on ansioitunut omalla alallaan,
esim. urheilussa, opinnoissaan, työssään jne. Kyläläisten käsitöistä on koottu
näyttely v. 1993 lähtien.
Näytteillä on ollut myös

kilpa-auto, kirkkovene ja
MP-lupin moottoripyöriä.
Muutaman kerran tanssittiinkin haitarimusiikin tahdissa illan lopuksi. Yleisölle on joka kerran tarjottu
pullakahvit ja saatavilla on
ollut myös virvokkeita ja
makkaraa, joskus myös
muikkukeittoa, muurinpohjalettuja, savulohta ja jäätelöä.
Heinimön mökin jälkeen
kesäjuhlaa vietettiin muutaman kerran Järvisalon
pihalla ja tuvassa, mutta
sitten juhlapaikaksi vakiintui Tuottajamaja. Yleisön
määrä on vaihdellut 200500:n välillä ja kaukaisimmat vieraat ovat tulleet
Karibian mereltä saakka.
Kaunis ja aurinkoinen sää
on suosinut kesäiltaamme,
vain pari kertaa on saatu
vettä niskaan ja kerran
ukkosilmalla salama löi
niin lähelle, että juontajan
ja haastateltavan polvet
notkahtivat iskun voimasta.
Toivottavasti tämän kesän
juhlaan saadaan taas hyvä
sää ja paljon yleisöä!
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Kesäasukas talvimatkalla (Sakari Launonen, kesäasukas: Suvivesi, Tiemassaari)

Terveiset Tasmaniasta!

Australian Wooden Boat
Festival on joka toinen
vuosi pidettävä eteläisen
pallonpuoliskon suurin
puuvenenäyttely.
Tasmaniassa, Hobartin
satamassa oli nähtävänä yli
400 eri kokoista puuvenettä ja –laivaa. Pienimmät
olivat kooltaan parimetrisiä
jollia ja suurin 55 metrinen
646 tonnia painava kolmimastoinen parkki.
Savolaisveneen kokoisia
puatteja katsellessa tuli
mieleen Tiemasin oma
veneenveistäjä Veli Nissinen ja totesin siellä vai-

molle, että Velukan tekemät veneet olisivat täälläkin arvoisessaan seurassa.
Näyttelyn ajankohta on
helmikuun puolessa välissä. Tiemassaarella on silloin paksu hanki ja vankka
jää, mutta siellä, lähes
maapallon toisella puolella,
kesä hehkeimmillään.
Lisää tuosta venenäyttelystä:
www.australianwoodenboa
tfestival.com.au
Tavataan ja jutellaan lisää
Tiemassaaren Kesäjuhlilla.

Kalastusluvat kuntoon ! (Henna Majuri)
Voinsalmi osakaskunta
toimii aktiivisena Haukivedellä Tiemassaaren ja
Voinsalmen kylien läheisyydessä sijaitsevan yli
2000 ha vesialueen hallinnoijana. Osakaskunnan
kokous pidetään vuosittain,
jossa päätetään kalastuksen
järjestämisestä ja hoitotoimenpiteistä. Kokouskutsu
ilmoitetaan Varkauden
lehdessä ja sähköpostilla
osoitteensa lähettäneille.
Osakaskunnan vesialueet
ovat laajentuneet vesitilusjärjestelyjen vuoksi. Voit
tarkastaa kiinteistösi osakkuuden sihteeriltä.
Osakaskunnan osakkaat
voivat kalastaa vesialueella
kalastusluvan hankittuaan.
Vuoden 2011 kalastusluvan 10 euroa, voi maksaa
osakaskunnan tilille
538304-277592 , merkit

voi lunastaa sihteeriltä.
Käytössä on vuoden 2010
merkit. Vesialueen kartta
on katsottavissa sähköisesti
www.tiemasverkko.fi
Tarvitset myös valtion kalastuskortin mikäli olet 1864 vuotias, ohjeet löydät
www.mmm.fi .
Olemme vuosien aikana
hoitotoimenpiteinä istuttaneet kuhaa ja taimenta.
Lisäksi talkootyönä on
järjestetty koekalastus,
katiskatempaus, yhteisviehelupa-alue ja vesitilustoimitukset.
Vuoden 2011 lupatulot
käytetään Sikkoinleuan
veneilyolosuhteiden parantamiseen ja harjuksen istutuksiin. Lisäksi alueelle
istutettiin Stora Enson velvoitteena taimenta.
Hoitokunta on toiminut

yhteistyössä Rktl:n ja Jyväskylän yliopiston kanssa
kartoittamalla alueen kalakantoja, sekä kalojen loisten määrää ja laatua, aiheista ilmestynee jatkossa
julkaisut.
Osakaskunnan vesialue
kuuluu saimaannorpan
esiintymisalueeseen. Sen
vuoksi osa vesialueesta
kuuluu suojelusopimuksen
piiriin. Alueella on runsaasti erilaisia kalastusrajoituksia, kalalle lähtiessä
tulisi tutustua nykyisiin
ohjeisiin
www.haukivesi.fi.
KALAISAA KESÄÄ!
Linkit: www.haukivesi.fi
www.ahven.net
www.mmm.fi
www.muikkusuomi.fi

Yhteystiedot: Voinsalmi osakaskunta
Risto Eronen
puheenjohtaja/
kalastuksenvalvoja
Ristolantie 7
58900 Rantasalmi
-

Henna Majuri
Markku Kettunen
sihteeri
varapuheenjohtaja/kalastuksenAlaharjuntie 14
valvoja
58900 Rantasalmi
hennamajuri@netti.fi
0400-513783
040-5543402
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Tiemassaaren autotehdas (Markku Janhunen, kesäasukas: Voinsalmi)
Kesärantasalmelainen,
Voinsalmella kesät asuva
Markku Janhunen harrastaa
lapsille tarkoitettujen puurekkojen tekoa. Idean
Markku sai, kun hänen setänsä aikanaan teki Markulle lahjaksi puu-rekan. Siitä
oli lapsena iloa vuosien
ajan ja naapurin lapsetkin
saivat nauttia aidosta rekalla leikkimisen tunnelmasta.
Markun mielestä puu sopii
hyvin rekkojen materiaaliksi, sillä muovisia leikkikaluja on jo aivan riittävät
määrät. Markku toivoo
myös puu-rekkojen antavan
lapsille uusia virikkeitä,

sillä rekoilla voi kuljettaa
valmiina olevan tukkilastin
tai soraa, hiekkaa, sepeliä
ym. . Mielikuvitus ja vanhempien ohjaus tekee rekoista monikäyttöisen ja
mielenkiintoisen. Rekat
ovat kaikkein sopivimpia
yli 3-vuotiaille pojille ja
tytöille, sillä mittaa nupilla
on 58,5 cm ja peräkärri on
44 cm pitkä. Puumateriaali
on 12 mm:n vaneria. Rekassa on 8 kumipyörää ja
metalliakselit. Vahvaa tekoa niin ulko- kuin sisäkäyttöön. Jokainen auto
rekisteröidään erikoiskilvillä aina tulevan kuskin

toiveiden mukaan. Rekat
ovat olleet suosittuja. Niitä
on mennyt Suomen lisäksi
Euroopan maihin. Mummien ja ukkien tuliaisina lastenlapsille ym . Uusia ideoita syntyy kaiken aikaa,
mutta tämä alkuperäinen
malli säilyy tuotannossa,
lupailee Markku. Monen
mielestä kehittävä puurekka on hyvä lahjaidea,
joka säilyy perheessä monen leikki-ikäisen lapsen
ilona. Tiemassaaren kesäjuhlassa on yksi Markun
puu-rekka nähtävillä ja se
arvotaan yhtenä palkintona
juhla-arpajaisissa.

Lasse ja Lauri ovat jo kokeneita rekkakuskeja. Kuvassa pojat ja Markku testaamassa tuotannon tuoreimmat autot.
Kuva: Annu Lönnroos

Kylällä tapahtuu
TENNISKENTÄN PELISÄÄNTÖJÄ (Mauri Tsupari)
Jätä kenttä käyttösi jälkeen sellaiseksi kuin millaisena haluat sen olevan kun tulet itse pelaamaan !
Kentän kuntoon vaikuttavia tekijöitä:
-Käytä vettä ”suihkuttamalla” eli saat kentän kosteaksi, ei märäksi. Harjaa kenttä käyttösi jälkeen. Toivottavasti et joudu harjaamaan ennen käyttöä.
-Jos mahdollista, käytä tenniskenkiä, joissa on pyöreähköt reunat, jolloin alusta ei rikkoonnu. Tällöin harjaus- ja jyräystarve
vähenee.
-Jätä käytön jälkeen verkko hieman löysälle.
-Rajat ovat vielä hieman koholla, eli ole varovainen niiden suhteen ja korjaa mahdollinen irtoaminen.
-Kenttä tarvitsee käyttöä, eli silloin se pysyy parhaiten kunnossa kun sitä käytetään ja siitä pidetään huolta.
Tennis on hieno harrastus. Se kysyy kuntoa kaikilta alueilta !
NAARATTAA!! (Juha Leskinen)
Kuntopyörä
Eräs mies osti kotiin Tiemasille kuntopyörän, koska oli tarvetta kohentaa rapistunutta kuntoa, vaikkapa telkkaria katsellessa. Suuri
innostus valtasi myös rouvan, jolla oli ylimääräisiä kertymiä vyötäröllä.
Rouva virkkoi: ”Tällä kun minä kuntoilen, niin kohta olen yhtä solakka ja notkea kuin silloin 20 vuotiaana”
Tähän mies vastasi: ”Tämä on ihan tavallinen kuntopyörä, eikä aikakone !”
Kesäjuhliamme tukevat tänä vuonna:
- kahvitus: PEL-Tuote Oy
- arpajaisia tukevat seuraavat tahot, sekä lukuisa määrä muita, jotka eivät
halua nimeään julki: Mekka Tavaratalo, O. Naukkarinen/Neste, Carlsson
Varkaus ja Kuopio, Agri-Market Varkaus, Nordea, Valtra, StoraEnso, MHY
Itä-Savo, U-Cont Oy, Huoneistokeskus, Op Rantasalmi, Raimo Vokkolainen, Markku Janhunen, Itä-Savon Siivous ja Kotipalvelu Unelma Kiiskinen,
Varkauden Puu Oy, Lähivakuutus, K-Market Rantasalmi, Kampaamo Sirpa,
Jouni Lehtonen, Maanrakennus Pekka Viljakainen Oy, SatuKukka, Kukka–
ja Hautauspalvelu Tuija Viljakainen Tmi ja Tekstiilipiste Rantasalmi.
Suuri kiitos teille merkittävästä panoksesta kylällemme !
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Yhteisviehelupa-alue Pohjoinen Haukivesi
Viehekalastusaluetta 12000 ha Varkauden kaupungin, Joroisen ja Rantasalmen kunnan alueella. Alueella on runsaasti kuhaa,
taimenta ja haukea, sekä säännölliset taimen- ja kuhaistutukset.
Viehekalastusluvan voit hankkia maksamalla lupamaksun pankkiin tai luvanmyyntipisteeseen, sekä nyt myös kännykällä.
Minnan vapa- ja viehe: Relanderinkatu 71, Varkaus
Rantasalmen urheiluliike: Kylätie 40, Rantasalmi
Pankkiyhteys: Yhteisviehelupa-alue Pohjoinen Haukivesi , OP Rantasalmi 538304-290876
Tulosta maksukuitti! Kalastusluvan haltijan on pidettävä maksukuitti mukana kalastaessa, sekä oltava mukana veneessä.
Yhteisviehelupa-alueen karttoja ja lisätietoa voi kysyä luvanmyyntipisteistä, luontokeskus Oskarista Rantasalmella ja Haukiveden kalastusalueen sivuilta www.haukivesi.fi.

